
6. On the ground

Where the preceding chapters have dealt with technical standards and 
processes, this chapter is concerned with on-the-ground practicalities. An 
alternative title might simply be ‘getting it done’. What is offered here 
cannot ever be comprehensive, as each project will operate within a unique 
set of circumstances. Indeed, the best advice is to understand as much as 
possible about your own project before launch, and if you are travelling 
to deliver your project then be prepared to improvise when you get there! 
Nevertheless, knowledge is power, and in compiling this chapter we have 
drawn on the experience of numerous EAP grant holders, and hope to 
pull out some of the common themes. If nothing else, we hope it provides 
some food for thought.

Figure 39. EAP526, Theory meets practical realities in Ethiopia.   
Photo © Michael Gervers, CC BY 4.0.
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 6. على األرض

الفصل  هذا  يُعنى  الفنية،  والعمليات  المعايير  السابقة  الفصول  تناولت  بينما 
هو  ببساطة  البديل  العنوان  يكون  قد  الواقع.  أرض  على  العملية  باإلجراءات 
"إتمام األمر". ال يمكن لما سنقدمه هنا أن يكون شامالً على اإلطالق، حيث إن 
كل مشروع يعمل في ظل ظروف متفردة. وفي الواقع، فإن أفضل نصيحة هي 
أن تفهم قدر اإلمكان مشروعك قبل اإلطالق، وإذا كنت مسافًرا لتنفيذ مشروعك، 
المعرفة قوة، وعند كتابة هذا  فاستعد لالرتجال عند وصولك! ومع ذلك، فإن 
الفصل استقينا من خبرات العديد من الحاصلين على منح برنامج األرشيفات 
المهددة باالندثار، ونأمل أن نكون قد استخلصنا بعض الموضوعات المشتركة، 

وعلى األقل، نرجو أن يشكل هذا الفصل مادة للتأمل والتفكير.
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الشكل EAP526 .39، لقاء النظرية بالحقائق العملية في إثيوبيا.
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On nearly every expedition, one or more of the team members (including 
local participants) has been seriously ill, but usually for no more than 
three days. It is best to have the recommended inoculations before 
departure, and to take a supply of medications.

Michael Gervers, EAP 254, EAP340, EAP526, EAP704, Ethiopia

Figure 40. EAP688, Fragile subjects.   
It is not only the local circumstances that will complicate your project; 
often the physical state of the materials themselves will pose significant 
challenges, as here in St Vincent. Photo © Kenneth Morgan, CC BY 4.0.

الشكل EAP688 .40، العناصر الهشة.
ليست الظروف المحلية فقط هي ما ستعقد مشروعك؛ كثيًرا ما تشكل 
الحالة المادية للعناصر نفسها تحديات كبيرة، كما هو الحال هنا في 
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في كل بعثة تقريبًا، كان واحد أو أكثر من أعضاء الفريق )بما في ذلك المشاركون 
المحليون( يصاب بمرض شديد، ولكن عادة لمدة ال تزيد عن ثالثة أيام. من األفضل 

أخذ التطعيمات الموصى بها قبل المغادرة، وأخذ كمية احتياطية من األدوية.

مايكل جرفرز، EAP704 ،EAP526 ،EAP340 ،EAP254، إثيوبيا
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Before departure

The project team

Before departing for the project, you and your staff may require: 

 □ visas;

 □ work permits;

 □ travel insurance (it is crucial that this includes cover for work-
related activities);

 □ professional insurance (if required);

 □ immunisations.

Also consider the actual travel arrangements. Everything should be 
booked (flights, accommodation, airport transfers etc.). Any local 
partners should also be informed of the date and time of your arrival!

Health and safety

This is paramount. We all tolerate ‘risk’ in our everyday lives, but when 
undertaking a work-based project you have an additional responsibility 
to protect yourself and your staff. Failure to do so is simply unacceptable: 
it potentially exposes project personnel to danger, and yourself and 
your employer to prosecution for negligence.

If you are working for an academic institution or commercial 
company, these will have rules that require a formal risk assessment 
to be carried out. If not, undertake one anyway. This is not a box-
ticking exercise, another burden of a bureaucratic age. Rather, it is an 
absolutely essential means of ensuring that you give due consideration 
to the theoretical dangers that you or your team may be exposed to. Risk 
assessments usually comprise four basic stages: 

 □ an identification and quantification of risk (i.e. what potential 
dangers can you foresee, what is the worst-case outcome, and how 
likely are these to actually happen);

 □ formulation of control measures or ‘mitigation’ (i.e. the means by 
which you will avoid the dangers, reduce the likelihood of their 
occurrence, or lessen their potential impact);

قبل المغادرة

فريق المشروع

قبل المغادرة إلى موقع المشروع، قد يلزم لك وللعاملين معك ما يلي:

التأشيرات؛	 

تصاريح العمل؛	 

تأمين السفر )من الضروري أن يشمل ذلك تغطية األنشطة المتعلقة بالعمل(؛	 

تأمين مهني )إذا لزم األمر(؛	 

التطعيمات.	 

يكون كل شيء محجوًزا  أن  الفعلية. يجب  السفر  ترتيبات  أيًضا  اعتبارك  في  ضع 
)الرحالت الجوية، اإلقامة، المواصالت من المطار وإليه، إلخ(. يجب أيًضا إبالغ أي 

شركاء محليين بتاريخ ووقت وصولك!

الصحة والسالمة

ولكن  اليومية،  حياتنا  في  "المخاطر"  نتحمل  جميًعا  نحن  األهمية.  بالغ  األمر  هذا 
عند تنفيذ مشروع قائم على العمل، فإنك تضطلع بمسؤولية إضافية لحماية نفسك 
والعاملين معك. إن عدم القيام بذلك هو أمر غير مقبول على اإلطالق: فمن المحتمل 
أن يؤدي ذلك إلى تعريض العاملين بالمشروع للخطر، كما يعرضك أنت وصاحب 

العمل للمحاكمة بتهمة اإلهمال.

إذا كنت تعمل في مؤسسة أكاديمية أو شركة تجارية، فستكون هناك قواعد تتطلب 
إجراء تقييم رسمي للمخاطر. إذا لم تكن هناك مثل هذه القواعد، اجِر التقييم على 
أي حال. هذا ليس تمرينًا شكليًا، وال عبئًا آخًرا تفرضه البيروقراطية. ولكنه وسيلة 
قد  التي  النظرية  للمخاطر  الواجب  االعتبار  إيالء  اإلطالق لضمان  ال غنى عنها على 
تتعرض لها أنت أو فريقك. تتكون تقييمات المخاطر عادة من أربع مراحل أساسية:

يمكنك 	  التي  المحتملة  المخاطر  هي  ما  )أي  كميًا  وتقديرها  المخاطر  تحديد 
توقعها، وما هي أسوأ النتائج حال تحققها، وما مدى احتمالية حدوثها بالفعل(؛

بها 	  تتجنب  سوف  التي  الوسائل  )أي  "التخفيف"  أو  التحكم  تدابير  صياغة 
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الغربية نفسها  البنغال  المناطق شبه الحضرية والريفية في والية  العمل في  يعد 
العام.  النقل  وشبكات  الطرق  سوء  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  ويرجع  شاقة،  مهمة 
يضاف إلى ذلك مسألة السالمة، بينما تكرر انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وقطع 
من  تشكل جزًءا  وكانت جميًعا  أخرى،  أو ألسباب  السياسي  التوتر  بسبب  الطرق 

الحياة اليومية لباحثينا.

أبهيجيت باتشاريا، EAP643، البنغال

تحقق من التأمين الخاص بك. إذا كان صاحب العمل يؤّمن عليك، فتأكد من أنه على 
علم بما تفعله. تأكد مما إذا كان عليك تقديم تقييم للمخاطر. أو بدالً من ذلك، تأكد 

من أن تأمينك الشخصي يوفر تغطية كاملة.

تيم بروكتر، EAP626، سيراليون

لقد وجدنا دائًما أنه لكي تكون ناجًحا عند العمل في الكنائس محليًا، من الضروري 
التنقل مع قس معروف جيًدا ومحترم في المجتمع الذي ترغب في العمل فيه. في 
إحدى الحاالت، عيّن األسقف أمين الخزينة لمرافقتنا. كان يحظى باحترام كبير من 
جانب الرهبان وبقي معنا طوال المدة التي قضيناها في الموقع تقريبًا. لقد فوجئنا 

ذات يوم عندما وجدنا أنه يحمل مسدًسا في حافظة كتف تحت ثوبه.

مايكل جرفرز، EAP704 ،EAP526 ،EAP340 ،EAP254، إثيوبيا

تنفيذ  قابلية  على  خطير  بشكل  االنتخابية  الحمالت  أثناء  العنف  يؤثر  أن  يمكن 
فإن  األرض،  على  الشريكة  المؤسسة  بمساعدة  حتى  لها.  المخطط  المشروعات 
المهددة  األرشيفات  برنامج  مشروعات  تنفيذ  تصعب  النوع  هذا  من  التوترات 
باالندثار، خاصة إذا كانت الوثائق محفوظة لدى مكاتب حكومية. يمكن أن تتغير 

مواعيد االنتخابات بشكل غير متوقع.

الواقعي  بالنهج  سررت  لقد  مرتين.  النشاط  تأجيل  إلى  اضطررت  حالتي،  في 
ال  لها؛  المخطط  الجداول  في  قدما  للمضي  توجد ضغوط  ال  البريطانية.  للمكتبة 

يضيع المشروع. هذا أمر إيجابي للغاية.
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المخاطر أو تقلص من احتمالية حدوثها أو تقلل من تأثيرها المحتمل(؛ 

تقييم "المخاطر المتبقية" )أي تلك التي تبقى بعد تنفيذ تدابير التحكم(؛	 

األخطار 	  ستظل  بينما  المثال،  سبيل  )على  المشروع  لمقبولية  شامل  تقييم 
تقع  فهل  قائمة،  الحوادث  وقوع  احتمالية  تظل  ما  ودائًما  دائًما،  موجودة 
تحققها  احتمالية  حيث  من  سواء  المقبولة،  الحدود  إطار  في  اآلن  المخاطر 

وشدة النتيجة المترتبة على ذلك؟( 

هذه  تبدو  قد  المخاطر،  تقييمات  إجراء  في  الخبرة  تنقصهم  الذين  ألولئك  بالنسبة 
العملية نظرية بحتة. ومع ذلك، فاألمر ال يعدو كونه أحد أوجه حسن التمييز والحكم 

على األمور: فهو عبارة عن تحديد مشكلة وإيجاد حل. فيما يلي ثالثة أمثلة:

العمل المنفرد والسفر.	 
المخاطرة: إذا كنت مسافًرا إلى مكان بعيد، ربما على طرق سيئة، ماذا سيحدث    
إذا تعرضت سيارتك لحادث؟ كم سيمضي من الوقت قبل أن يالحظ أحدهم 

غيابك؟

الذي  الطريق  تحدد   )TSPA( اآلمن  للسفر  عمل  خطة  اعتمد  التحكم:  تدابير   
ستتخذه والوقت الذي تتوقع الوصول فيه. يجب أن تودع الخطة مع شخص 
يمكنك أن تؤكد وصولك بأمان عليه، أو يمكنه لفت االنتباه إذا ما زاد تأخرك عن 
حدود المعقول. تأكد من أن مركبتك صالحة للسير على الطريق. احمل هاتًفا 
محمواًل أو هاتًفا يعمل باألقمار الصناعية. فكر في االستعانة بسائق محلي من 

ذوي الخبرة في هذه الطرق.

إمدادات المياه ضعيفة/ غير صحية.	 
المخاطرة: اإلصابة بمرض منقول بالماء.  

المياه؛  تنقية  ِعدة  احمل  زجاجات؛  في  المعبأة  المياه  اشتِر  التحكم:  تدابير   
احتفظ باألدوية المضادة للميكروبات )تأكد من أنها مناسبة لبيئة المرض التي 

تعمل فيها: ال تتسم كل المضادات الحيوية بنفس الفعالية في كل الحاالت(.

عدم االستقرار السياسي/ االضطرابات المدنية. 	 
المخاطرة: خطر العنف على فريق المشروع.

في هذه الحالة، لن تكون هناك أية تدابير تحكم عملية، ألن الوضع ليس في   
نطاق سيطرتك. اطلب المشورة من حكومتك حول ما إذا كان من المستحسن 
السفر. اطلب المشورة من السكان المحليين حول طبيعة المشكلة، وكيف وأين 
تظهر، وما الذي يمكن فعله للبقاء بعيًدا عن المشاكل. يمكن بعد ذلك إصدار 

حكم بشأن المضي قدًما من عدمه. 
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 □ an assessment of ‘residual risk’ (i.e. those that remain after you 
have implemented control measures);

 □ an overall assessment of the acceptability of the project (i.e. while 
dangers will always remain, and accidents can always occur, 
are the risks now within acceptable parameters, both in terms of 
likelihood and severity of outcome?)

For those without experience of undertaking risk assessments, this 
process may seem abstract. However, it is little more than common 
sense: identifying a problem and finding a solution. Below are three 
examples:

 □ Lone working and travelling.   
Risk: if travelling somewhere remote, perhaps on poor roads, what 
would happen if you crashed your vehicle? How long would it be 
until you were missed?   
Control measures: adopt a Travel Safe Plan of Action (TSPA). This 
will set out the route you will follow and the time you expect to 
arrive. It should be lodged with somebody with whom you can 
confirm your safe arrival, or who can raise the alarm if you become 
badly overdue. Ensure your vehicle is roadworthy. Carry a mobile 
or satellite phone. Consider hiring a local driver who is experienced 
on these roads.

 □ Poor/unhealthy water supplies.   
Risk: contracting a waterborne disease.   
Control measures: buy bottled water; carry a water purification kit; 
carry anti-microbial drugs (making sure they are suitable for the 
disease environment you are working in: not every antibiotic is 
effective in every situation).

 □ Political instability/civil disturbance.   
Risk: danger of violence to project team.   
Here, no control measures are likely to be practical, since the 
situation is not within your control. Seek advice from your own 
government about whether it is advisable to travel. Seek advice 
from local people about the nature of the problem, how and where 
it is manifesting itself, and what could be done to stay out of 
trouble. A judgement can then be made about whether to proceed.
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Your equipment
 □ Assemble all the kit and test it!

 □ Make sure you are totally familiar with how everything works, 
both in terms of hardware and software. Practice assembly, 
disassembly and cleaning. 

 □ Undertake a trial digitisation. Try to make this trial sufficiently 
long and as ‘real’ as possible, to uncover any problems that could 
occur. The less learning and troubleshooting you have to do on 
site, the better.

 □ Consider insuring the equipment. This may or may not be feasible, 
as many insurers’ requirements (for example about security) are too 
stringent for a remote or unusual project to be able to comply. Give 
yourself time to shop around, and if your project is in an unusual 
location expect your application to be referred to a broker. Read the 
insurer’s small print and, when making the application, be totally 
transparent about what you will be doing. If your circumstances 
change at any stage (for example, moving your ‘studio’ from a 
specified place of work to a new location), it is essential that you 
inform the insurer to confirm the policy still applies.

 □ Related to the above, find out as much as you can about where you 
will be working. How secure (or otherwise) is it? What locks does 
it have? Are there window bars?

 □ In parallel, think about equipment redundancy. In other words, 
how will you deal with loss, damage, theft or confiscation? Do you 
have a backup plan, either by carrying a spare of every essential 
item, or are you confident that there are places locally where you 
could buy a compatible replacement?

Much of our equipment was stolen from one of the archives on two 
separate occasions. Fortunately, we never kept all of the equipment in 
the same place at the same time. The first burglary left us with half the 
equipment and we only had one archive left, so that was fine. The final 
burglary left us with one set of equipment, but we were almost done. 

Courtney Campbell, EAP627 and EAP853, Brazil

معداتك

جّمع كل المعدات وجربها!	 

تأكد من أنك على دراية كاملة بكيفية عمل كل شيء، سواء من حيث األجهزة 	 
والبرامج. تمرن على التجميع والتفكيك والتنظيف.

اجِر رقمنة تجريبية. حاول أن تجعل هذه التجربة طويلة بما يكفي و"حقيقية" 	 
قدر اإلمكان، للكشف عن أي مشاكل يمكن أن تحدث. كلما قل ما يجب فعله في 

الموقع من تعلم واستكشاف لألخطاء وإصالحها، كان ذلك أفضل.

فكر في التأمين على المعدات. قد يكون هذا ممكنًا وقد ال يكون ممكنًا، نظًرا 	 
ألن العديد من متطلبات شركات التأمين )على سبيل المثال فيما يتعلق باألمن( 
صارمة للغاية بحيث يتعذر على مشروع ناٍء أو غير عادي االمتثال لها. امنح 
نفسك وقتًا لالطالع على كل العروض المتاحة، وإذا كان مشروعك في موقع 
بوليصة  في  الدقيقة  الطباعة  اقرأ  إلى وسيط.  إحالة طلبك  توقع  معتاد،  غير 
إذا  ستفعله.  ما  بشأن  التامة  بالشفافية  تحل  الطلب،  تقديم  وعند  التأمين، 
تغيرت ظروفك في أي مرحلة )على سبيل المثال، نقل "االستوديو" الخاص بك 
من مكان عمل محدد إلى موقع جديد(، فمن الضروري أن تبلغ شركة التأمين 

لتأكيد أن البوليصة لم تزل سارية.

الذي 	  المكان  بشأن  معرفته  يمكنك  ما  كل  اعرف  أعاله،  ورد  بما  يتعلق  فيما 
ستعمل فيه. إلى أي مدى هو آمن )أو غير ذلك(؟ ما هي األقفال الموجودة؟ هل 

توجد قضبان للنوافذ؟

بالتوازي، فكر في احتياطي المعدات. أي كيف ستتعامل مع الضياع أو التلف 	 
أو السرقة أو المصادرة؟ هل لديك خطة احتياطية، إما عن طريق حمل قطع 
محلية  أماكن  وجود  من  واثق  أنك  أم  األساسية،  المعدات  كل  من  احتياطية 

يمكنك فيها شراء بديل مالئم؟

 	

 
سرقت الكثير من معداتنا من أحد األرشيفات في مرتين منفصلتين. لحسن الحظ، 
لنا  أبًدا. تركت  الوقت  المكان في نفس  المعدات في نفس  لم نكن نحتفظ بجميع 
واحد،  أرشيف  أمامنا سوى  متبقيًا  يكن  ولم  المعدات  األولى نصف  السطو  عملية 
فكان ال بأس بذلك. تركت لنا عملية السطو األخيرة مجموعة واحدة من المعدات، 

لكننا كنا على وشك االنتهاء من العمل.

كورتني كامبل،  EAP627 وEAP853، البرازيل
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Figure 41. EAP061, A custom-made copy stand, Indonesia.   
An ingenious solution to the lack of a copy stand. During this early EAP 
project, as in many since, grant holders have had to depart from the 
‘textbook’ in order to get things done. Photo © Amiq Ahyad, CC BY 4.0.

Logistics

Working in distant, and possibly remote, locations requires thought to 
be given to logistics. In terms of equipment, this should be considered 
at an early stage because it may dictate what purchases you make, and 
where you make them.

 □ Place of purchase. As discussed above, it is advisable to buy, 
assemble and test the core digitising equipment prior to it being 
taken to its point of use. However, some items may be heavy or 
bulky, while it may not be permissible to transport others — for 
example, anything containing chemicals or solvents.1 If such items 
are available for purchase locally, consider whether they are best 
bought on arrival. 

1  Check, for example, whether a freight shipment can contain spare batteries. 
Often, batteries for cameras and computers are allowed to be transported within 
those pieces of equipment, but extra batteries (i.e. loose within the shipment) are 
prohibited.
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اللوجستيات

يتطلب العمل في مواقع بعيدة، وربما نائية، التفكير في اللوجستيات. فيما يتعلق 
بالمعدات، يجب أخذ ذلك في االعتبار في مرحلة مبكرة ألنه قد يملي عمليات الشراء 

الالزمة ومكان إجرائها.

الرقمنة األساسية 	  المستحسن شراء معدات  أعاله، من  الشراء. كما ذكر  مكان 
وتجميعها واختبارها قبل نقلها إلى مكان استخدامها. ومع ذلك، قد تكون بعض 
الحجم، بينما قد ال يُسمح بنقل أخرى - على سبيل  أو كبيرة  العناصر ثقيلة 
المثال، أي شيء يحتوي على مواد كيميائية أو مذيبات.1 إذا كانت هذه العناصر 

احتياطية. يف كثري  الشحنة عىل بطاريات  أن تحتوي  املسموح  كان من  إذا  مما  املثال،  1 تحقق، عىل سبيل 
)أي  اإلضافية  البطاريات  لكن  األجهزة،  بداخل  والكمبيوتر  الكامريات  بطاريات  بنقل  ُيسمح  األحيان،  من 

البطاريات السائبة داخل الشحنة( محظورة.

الشكل EAP061 .41، حامل نسخ مصمم حسب الطلب، إندونيسيا.
حل مبتكر لعدم وجود حامل نسخ. خالل مشروع برنامج األرشيفات 

المهددة باالندثار المبكر هذا، كما هو الحال في العديد من المشروعات 
منذ ذلك الحين، كان على الحاصلين على المنح التفكير خارج 

.CC BY 4.0 ،الصندوق من أجل إنجاز األمور. الصورة © عميق آهياد
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Figure 42. EAP698, On the road in Vietnam. Photo © Hao Phan, CC BY 4.0.

If you are shipping equipment by sea, try to find an experienced shipping 
agent with strong in-country connections, and make sure you know what the 
procedures are supposed to be at the receiving end. 

Tim Procter, EAP626, Sierra Leone

Do not take the delivery times advertised by freight couriers on trust. For more 
unusual destinations, where a particular courier doesn’t have its own supply 
network, ‘guaranteed six-day delivery’ may be closer to six weeks. This was my 
experience — despite using a very well-known company. Ask somebody at the 
destination which courier has a local office and a reputation for reliability.

I am regularly searched when entering the country and have to justify each 
piece of equipment. I have always been able to negotiate and have not, to date, 
had anything confiscated. This was particularly trying when I brought a laptop 
to donate to a state organisation: I was accused of subverting the rules even 
with the representative of that organisation waiting at the airport with all the 
necessary importation papers.

.CC BY 4.0  ،على الطريق في فيتنام. الصورة © هاو فان ،EAP698 .42 الشكل

إذا كنت ستشحن المعدات عن طريق البحر، فحاول العثور على وكيل شحن متمرس 
لديه اتصاالت قوية داخل البلد، وتأكد من معرفة اإلجراءات التي من المفترض اتخاذها 

في الجهة المرسل إليها.

تيم بروكتر، EAP626، سيراليون

إلى  بالنسبة  الثقة.  محمل  على  الشحن  شركات  تعلنها  التي  التسليم  أوقات  تأخذ  ال 
الوجهات غير المألوفة، حيث ال يمتلك ناقل معين شبكة توريد خاصة به، قد يكون شعار 
"التسليم المضمون في خالل ستة أيام" أقرب إلى ستة أسابيع على أرض الواقع. كانت 
هذه تجربتي - على الرغم من لجوئي لشركة معروفة جًدا. اسأل شخًصا ما في الوجهة 

عن شركة الشحن التي تمتلك مكتبًا محليًا وتتمتع بسمعة حسنة تكفل االعتماد عليها.

لطالما  المعدات.  من  قطعة  كل  أبرر  أن  ويجب  البلد  دخول  عند  بانتظام  تفتيشي  يتم 
كنت قادًرا على التفاوض ولم يصادر أي شيء مني حتى اآلن. كان هذا مجهًدا بشكل 
اتُهمت  إلى منظمة حكومية:  به  للتبرع  كمبيوتر محمول  أحضرت جهاز  عندما  خاص 
بانتهاك القواعد حتى مع وجود ممثل تلك المنظمة في انتظاري في المطار بجميع أوراق 

االستيراد الالزمة.
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 □ Means of carriage. How do you plan to transport the equipment 
to the point of use? Will you carry it as luggage, or box and ship 
it separately? Both methods have benefits and risks. Carrying the 
equipment means that (lost luggage aside) you can be confident 
that both you and it will arrive at the same time. However, as all 
travellers know, aircraft baggage can be subject to rough handling 
or careless inspection by customs officers, and thus possible 
breakages. It also has to conform to airline size and weight 
limits — and to what you can physically carry! Freight shipping 
allows for the transport of larger consignments, but shipment 
needs to be made well in advance of your own arrival.

 □ Be aware of local import laws. If you are bringing equipment into 
a country, do you have the relevant paperwork? If the equipment 
is to remain in the country, have you obtained a customs waiver, 
or will there be duties payable? Follow correct procedure. Failure 
to do so can lead to difficulties at the point of arrival, and plausibly 
to the confiscation of equipment. In states where there is a problem 
with corruption, make sure you do not give customs officials any 
pretext to extract payments or to make a confiscation.

Your data

The primary aim of your project will usually be to generate digital 
data. You therefore need to have clear plans for how it will be stored, 
transferred and protected. Consider the following:

 □ Where will your primary dataset be held (e.g. on your computer 
hard drive, camera memory cards or an external hard drive)?

 □ What is your strategy for backing up your data? Will you make 
copies to other hard drives or transmit it electronically? If you 
plan to do the latter, are you absolutely sure that a reliable and 
sufficiently fast internet link will be available to you?

 □ Where will you carry out each part of the digitising process? 
Will everything be done on site, or will you be undertaking 
processing/export and cataloguing at a later stage? If the latter, 
how (and when) do you intend to check the product, and what 
opportunities will you have to reshoot any mistakes?

متاحة للشراء محليًا، ففكر فيما إذا كان من األفضل شراؤها عند الوصول.

وسائل النقل. كيف تخطط لنقل المعدات إلى نقطة االستخدام؟ هل ستحملها 	 
كأمتعة أم ستضعها في صناديق وتشحنها بشكل منفصل؟ كلتا الطريقتين 
عن  النظر  )بغض  أنه  األمتعة  في  المعدات  حمل  يعني  ومخاطر.  فوائد  لها 
احتمال فقد األمتعة( يمكنك أن تكون واثًقا من وصولك أنت وأمتعتك في نفس 
الوقت. ولكن، كما يعلم جميع المسافرين، يمكن أن يتعامل موظفو الجمارك 
مع أمتعة الطائرة بشكل قاٍس أو يفتشونها دون حرص، وبالتالي قد يؤدي 
ذلك إلى الكسر. كما يجب أن تتوافق مع حدود الحجم والوزن التي تفرضها 
شركات الطيران - وكذلك مع قدرتك الجسدية! يسمح شحن البضائع بنقل 

شحنات أكبر، ولكن يجب أن يتم الشحن قبل وصولك بوقت طويل.

كن على دراية بقوانين االستيراد المحلية. إذا كنت ستحضر معدات إلى 	 
في  ستبقى  المعدات  كانت  إذا  الصلة؟  ذات  األوراق  لديك  فهل  ما،  بلد 
الدولة، فهل حصلت على تنازل جمركي، أم ستكون هناك رسوم مستحقة 
الدفع؟ اتبع اإلجراء الصحيح. قد يؤدي عدم فعل ذلك إلى صعوبات عند 
الوصول، ومن غير المستبعد أن يؤدي إلى مصادرة المعدات. في الدول 
التي يمثل بها الفساد مشكلة، تأكد من عدم إعطاء مسؤولي الجمارك أي 

ذريعة النتزاع مدفوعات أو للمصادرة.

بياناتك

عادة ما يكون الهدف األساسي لمشروعك هو إنشاء بيانات رقمية. لذلك أنت بحاجة 
إلى خطط واضحة لكيفية تخزينها ونقلها وحمايتها. ضع في اعتبارك ما يلي:

أين ستحتفظ بمجموعة البيانات األساسية الخاصة بك )على سبيل المثال 	 
على القرص الصلب بجهاز الكمبيوتر خاصتك أو بطاقات ذاكرة الكاميرا 

أو قرص صلب خارجي(؟

على 	  نسًخا  ستنشئ  هل  احتياطيًا؟  بياناتك  لنسخ  استراتيجيتك  هي  ما 
أقراص صلبة أخرى أم سترسلها إلكترونيًا؟ إذا كنت تنوي اختيار الخيار 
الثاني، فهل أنت متأكد تماًما من توفر اتصال باإلنترنت يتسم بالموثوقية 

والسرعة الالزمة؟

أين ستنفذ كل جزء من عملية الرقمنة؟ هل سينفذ كل شيء في الموقع، 	 
أم أنك ستتولى المعالجة/ التصدير والفهرسة في مرحلة الحقة؟ إذا كنت 
هي  وما  المنتج،  من  التحقق  تنوي  )ومتى(  فكيف  الحًقا،  بذلك  ستقوم 

الفرص التي ستتاح لك لتصحيح أي أخطاء؟ 
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السياسة

وحجمه  موضوعه  على  اعتماًدا  مشروعك،  في  تتدخل  ال  أو  السياسة  تتدخل  قد 
غير  أنه  على  المشروع  إلى  يُنظر  قد  والبيروقراطية.  المحلية  بالحكومة  وارتباطه 
ضار أو غريب األطوار أو يمكن - ببساطة - أال يلتقطه الرادار السياسي. من ناحية 
أخرى، قد يصبح المشروع )كما حدث مع العديد من مشروعات برنامج األرشيفات 
المهددة باالندثار في الماضي( مشتبًكا بالسياسة المحلية. في مثل هذه الحاالت، 
غالبًا ما تكون الرقمنة الفعلية هي الجزء السهل: يحتاج مديرو مشروعات البرنامج 
عموًما إلى أن يصبحوا دبلوماسيين ومفاوضين من أجل تحقيق أهدافهم األكاديمية 

باألساس.

بيئات سياسية غير مستقرة بشكل خطير، حيث  المشروعات في  عملت بعض 
التخلي عنه بالكامل. هنا، مرة أخرى، نعود  أو كان ال بد من  العمل بشدة،  تعطل 
إلى موضوع السالمة، والظروف التي تفوق فيها أهمية السالمة الشخصية متطلبات 

المشروع.

من ناحية أخرى، وخاصة في األنظمة السياسية الصغيرة، قد يجعلك المشروع 
على اتصال بأفراد مهمين. استمتع بالتجربة، وتعامل معها على أنها فرصة للتحدث 

عما تأمل في تحقيقه، والتأكيد على كيف يمكن أن يكون ذلك مفيًدا محليًا.

أو 	  السياسية  العالقات  وديناميكية  المحلية،  بالسياسات  دراية  على  كن 
اإلدارات؛  بين  وتلك  الشخصية  المنافسات  المثال،  )على سبيل  البيروقراطية 

المصلحة الذاتية؛ الفساد(.

افهم كيفية عمل البيروقراطية المحلية - والسرعة التي قد تعمل بها.	 

يمكن أن يكون لألرشيفات )خاصًة - وليس حصريًا - الحديثة( ثقل سياسي 	 
لكل من النظام الحاكم وأي من المعارضين.

أجندات 	  لحساب  ومشروعك  أنت  استخدامك  يجري  قد  أنه  تدرك  أن  حاول 
خارجية.

القوة. من 	  أداة من أدوات  المعلومات )والتحكم فيها( بوصفها  إلى  قد يُنظر 
فكرة  ويقاومون  أجندتك  تجاه  بالريبة  يشعرون  قد  الطريقة  بهذه  يفكرون 

الوصول الحر للبيانات.

توقع مشاكل تتجاوز الجوانب التقنية. يمكن أن يكون ذلك هو التحدي األكبر 	 
بالنسبة لك، وأن يستهلك الكثير من الوقت. 
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األرشيفات ليست مستودعات للذكريات الجميلة. من المحتمل أن يكون للمواد التي 
نظًرا  لخصومها،  أو  للحكومة،  حساسة  المواد  تكون  قد  سياسي.  وزن  تؤرشفها 
إلمكانية كشفها عن فصول كريهة وغير مرغوبة يمكن لها أن تلطخ صورة األمة بعد 

تذكير العالم بها. تأكد من فهمك للمناخ السياسي الذي تدخل فيه بشكل جيد.

جرايم كاونسل، EAP608 ، EAP327،EAP187، غينيا

انتخابات عامة، حيث يمكن أن تمثل  تجنب تحديد موعد مشروعك في وقت إجراء 
إقامة عالقات مع  إلى  احتمالية االضطرار  أيًضا  االنتخابات  السالمة مشكلة. تجلب 
بذلك  أن قمت  بعد  إدارة حكومية جديدة ووزرائها وبيروقراطيتها وإيديولوجيتها، 

بالفعل مع اإلدارة السابقة.

كثب  عن  الحكومة  تراقب  حيث  ديمقراطي  غير  بلًدا  فعليًا  دراستنا  مكان  كان 
المجتمعات العرقية. لذلك يجب أن تظل المشروعات التي يتم إجراؤها في المجتمعات 

العرقية بعيدة عن األضواء وأن تتمتع بالحساسية نحو السياسة المحلية.

كنت أتعامل مع عدة مصالح حكومية. في معظم الحاالت، كان يسعدهم للغاية مد 
يد العون، ولكن في حالتين بعينهما كانت هناك مخاوف من أن يكون األمر عبارة 
عن محاولة ألخذ قسم األرشيفات الوطنية الذي يديرونه منهم، أو لكسب المال من 

أرشيفات األشخاص اآلخرين.

المحكمة ولكنها  لقلم  ملًكا  التي كانت  المحكمة  قام مشروعي على رقمنة سجالت 
هاتين  بين  يرام  ما  على  األمور  تكن  لم  الوطنية.  الوثائق  دار  في  محفوظة  كانت 
المشروع  أصبح  عنهما.  المسؤولين  الموظفين  بين  وال  الحكوميتين  المصلحتين 
رهينة هذه الخصومات، وتطلب األمر قدًرا كبيًرا من التفاوض الصبور للوصول إلى 

السجالت.
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التصاريح والوصول الحر

من  ألي  أساسيًا  شرًطا  المجموعة  لرقمنة  الصلة  ذات  المحلية  التصاريح  تعتبر 
مشروعات برنامج األرشيفات المهددة باالندثار، وحيثما أمكن، يجب الحصول عليها 

قبل تقديم طلب المنحة.

يرتبط تصريح الرقمنة أيًضا بمسألة الوصول الحر. ولكن، بينما يتمتع مفهوم 
إمكانية الوصول برواج كبير في الدوائر األكاديمية، فإنه ال يلقى نفس القبول بشكل 
عام في مجاالت أخرى، وهو بالفعل حجر عثرة واجهته مشروعات البرنامج بانتظام.

هو  باالندثار  المهددة  األرشيفات  برنامج  تمويل  على  الحصول  متطلبات  أحد 
إتاحة المواد الرقمية عبر اإلنترنت، ولكي يكون ذلك ممكنًا، يجب أن يتلقى البرنامج 
الموقع  على  الموجودة  التصاريح  منح  نماذج  أن  ذلك  ويعني  المناسبة.  الوثائق 
اإللكتروني للبرنامج سيتوجب استكمالها وتوقيعها. هناك نوعان من النماذج وفًقا 
البرنامج  يطلب  الوضع،  كان  أيًا  ال.  أم  النشر  بحقوق  المادة محمية  كانت  إذا  لما 

تصاريح لمشاركة المواد ألغراض غير تجارية وحسب.

حقوق الطبع والنشر موجودة في معظم البلدان، ويضطلع الحاصل على المنحة 
تمتلك  الرقمنة.  فيه  تجري  الذي  للبلد  الفكرية  الملكية  قانون  معرفة  بمسؤولية 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( موقًعا مفيًدا على شبكة اإلنترنت حيث 
تفاصيل  أيًضا  ويتضمن  والنشر؛  الطبع  لحقوق  قانونًا  تمتلك  التي  البلدان  تسرد 

الجزر.  قابلت رئيس دولة والعديد من حكام  البرنامج،  تنفيذ مشروعاتي مع  أثناء 
كانوا جميًعا ودودين ومتواضعين ومهتمين حًقا بعملنا.

آندرو بيرُسن، EAP794، EAP688،EAP596 ،EAP524 ، سانت هيلينا 
ومنطقة البحر الكاريبي

 

رفيعي  مسئولين  إلى  تقدم  أن  المرجح  من  الصغيرة،  المجتمعات  في  ترتبك.  ال 
من  تأكد  البريطاني.  والحاكم  الوزراء  رئيس  مع  اجتماعات  عقدت  لقد  المستوى. 

وجود طقم مالبس واحد على األقل مناسب لهذه االجتماعات الرسمية!

نايجل سادلر، EAP769، مونتسيرات
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have copyright law; it includes regional contact details if you need to 
get in touch with someone. 

If the material is in copyright, the grant holder must obtain 
permissions from the rights holder. EAP requires that this is in the 
form of a non-exclusive Creative Commons licence for non-commercial 
purposes (CC BY NC); the form is available on the EAP website. This 
is the preferred document as it is a simple and flexible licence and 
allows researchers to understand what they can do with EAP digital 
material. The ‘Grant of Permission Form — CC BY NC’ uses clear and 
straightforward English, but it might still be slightly daunting for a 
rights holder to be asked to sign a document in a foreign language. It is 
therefore sensible to translate the relevant forms and explanations that 
are on the EAP website so that the rights holder understands what they 
are signing and why.

When copyright has expired, the material becomes Public Domain. 
With this type of material, there is no longer a rights holder, but EAP 
still wishes to have an agreement with the owner of the physical 
material and again seeks a licence so that they can share the material 
for non-commercial purposes (CC BY NC). This makes it clear that 
EAP knows that the owner is happy for the material to go online, but 
it also gives the British Library and other researchers clear guidance as 
to the copyright status of the material. On this occasion, the ‘Grant of 
Permission form — Public Domain’ would need to be signed. Again, 
it would be wise to translate the form and any explanation so that the 
owner fully understands what they are agreeing to.

Where permission and access are concerned:

 □ When dealing locally, be absolutely clear and up-front about the 
fact that the images will be made openly and freely accessible. 
Explain clearly what this means.

 □ Get as many permissions as possible prior to your departure.

 □ Top-down permissions may not be enough (or even relevant). Very 
local permissions may be needed.

 □ Get permissions in writing. Verbal assent may be valueless.

 □ Carry multiple copies of all your permission letters, as many local 
collaborators may wish to keep a copy.

االتصال اإلقليمية إذا كنت بحاجة إلى االتصال بشخص ما.

إذا كانت المادة محمية بموجب حقوق الطبع والنشر، فيجب على صاحب المنحة 
المهددة  األرشيفات  برنامج  يتطلب  الحقوق.  صاحب  من  تصاريح  على  الحصول 
المصنف  نسب  مع  اإلبداعي  المشاع  رخصة  شكل  في  ذلك  يكون  أن  باالندثار 
الموقع  على  متاح  النموذج  )CC BY NC(؛  تجارية  غير  ألغراض  واستخدامه 
اإللكتروني للبرنامج. هذه هي الوثيقة المفضلة ألنها رخصة بسيطة ومرنة وتتيح 
للباحثين فهم ما يمكنهم فعله بالمواد الرقمية الخاصة بالبرنامج. يستخدم »نموذج 
يتهيب  قد  ولكن  ومباشرة،  واضحة  إنجليزية  لغة   »CC BY NC  – الرخصة  منح 
صاحب الحقوق من طلب التوقيع على وثيقة بلغة أجنبية. لذلك من الحكمة ترجمة 
النماذج والتفسيرات ذات الصلة الموجودة على موقع البرنامج حتى يفهم صاحب 

الحقوق ما يوقع عليه ولماذا.

عندما تسقط حقوق النشر، تصبح المادة ملكية عامة. مع هذا النوع من المواد، 
ذلك، سيرغب في  الرغم من  على  البرنامج،  ال يصبح هناك صاحب حقوق، ولكن 
الحصول على اتفاقية مع مالك المواد المادية وسيسعى مرة أخرى للحصول على 
رخصة حتى يتمكن من مشاركة المواد ألغراض غير تجارية )CC BY NC(. يوضح 
ذلك األمر أن البرنامج متأكد من أن المالك يسعده نشر المواد على اإلنترنت، ولكنه، 
باإلضافة إلى ذلك، يعطي المكتبة البريطانية والباحثين اآلخرين إرشادات واضحة 
فيما يتعلق بحالة حقوق الطبع والنشر للمادة. في مثل هذه الحالة، يجب التوقيع 
الحكمة  من  سيكون  أخرى،  مرة  العامة".  الملكية  التصريح-  منح  "نموذج  على 

ترجمة النموذج وأي تفسير ذي صلة حتى يفهم المالك تماًما ما يوافق عليه.

أما فيما يتعلق بالتصريح واإلتاحة:

سيحدث: 	  ما  حقيقة  بشأن  تماًما  وصريًحا  واضًحا  كن  محليًا،  التعامل  عند 
يعنيه  ما  بوضوح  اشرح  قيود.  ودون  مجانًا  للجميع  متاحة  الصور  ستكون 

ذلك.

احصل على أكبر عدد ممكن من التصاريح قبل مغادرتك.	 

قد ال تكون التصاريح الممنوحة من جهات عليا كافية )أو حتى ذات صلة(. قد 	 
تكون هناك حاجة إلى تصاريح شديدة المحلية.

احصل على تصاريح كتابية. قد تكون الموافقة الشفهية عديمة القيمة.	 

قد 	  حيث  بك،  الخاصة  التصاريح  خطابات  جميع  من  متعددة  نسًخا  احمل 
يرغب العديد من المتعاونين المحليين في االحتفاظ بنسخة. 
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In Ethiopia, to do anything beyond pure tourism, one must have official 
permissions and authorisations. Because we are dealing with ecclesiastical 
manuscripts we need written approval from both Church and State. Usually, 
the higher the office (Federal and the Patriarchate), the less effective the 
authorisation. The final decision is made by the villagers in the local community. 
One negative voice is enough to halt all proceedings. Even more difficult to 
accept is that even when an agreement has been made, it can be rescinded after 
a few hours, or the next day.

Michael Gervers, EAP 254, EAP340, EAP526, EAP704, Ethiopia

Dealing with particular stakeholders can be difficult. The issues that typify 
workplaces in your home town will also be apparent in your project space, so 
becoming familiar with Human Resource strategies with regards to dealing 
with issues in the workplace is recommended. It might sound rather odd, but 
successfully negotiating your project through an array of bureaucrats with 
vested interests is a scenario worth considering.

Graeme Counsel, EAP187, EAP327, EAP608, Guinea

Some of the manuscript owners did not fully understand the preservation and 
scholarly purposes of the project. In such cases, the project team needed to 
spend time convincing the manuscript owners to allow them to photograph the 
manuscripts.

Hao Phan, EAP698, Vietnam 

My issues with particular individuals were dealt with by seeking advice from 
trusted stakeholders. I discussed the problems, the lies, the obfuscations, the 
pretexts to get money. ‘Local’ solutions were thus offered, and often these were 
appropriate.

تكون  أن  البحتة، يجب  السياحة  يتجاوز  أي شيء  تفعل  أن  أجل  إثيوبيا، من  في 
كنسية،  مخطوطات  مع  نتعامل  أننا  وبما  رسمية.  وتصاريح  أذونات  بحوزتك 
المنصب  ارتفع  كلما  عادة،  والدولة.  الكنيسة  من  خطية  موافقة  إلى  نحتاج  فإننا 
)االتحادي والبطريركي(، قلت فاعلية التصريح. القرويون في المجتمع المحلي هم 
من يتخذون القرارات النهائية. يكفي صوت واحد معترض لوقف جميع اإلجراءات. 
واألسوأ من ذلك هو أنه حتى في حالة إبرام اتفاق، يمكن الرجوع فيه بعد بضع 

ساعات، أو في اليوم التالي.

مايكل جرفرز، EAP704 ، EAP526، EAP340،254 EAP، إثيوبيا

التي  المشكالت  ستظهر  صعبًا.  أمًرا  بعينها  معنية  أطراف  مع  التعامل  يكون  قد 
يوصى  لذا  أيًضا،  مشروعك  مساحة  في  مدينتك  في  العمل  أماكن  بها  تختص 
بالتعرف على استراتيجيات الموارد البشرية فيما يتعلق بالتعامل مع المشكالت في 
مكان العمل. قد يبدو األمر غريبًا إلى حد ما، ولكن التفاوض بنجاح على مشروعك 
من خالل مجموعة من البيروقراطيين ذوي المصالح الخاصة هو سيناريو جدير 

بالدراسة.

جرايم كاونسل، EAP608،EAP327 ،EAP187 ، غينيا

لم يفهم بعض مالكي المخطوطات أغراض الحفظ واألغراض العلمية للمشروع 
بشكل واٍف. في مثل هذه الحاالت، كان على فريق المشروع قضاء بعض الوقت 

في إقناع مالكي المخطوطات بالسماح لهم بتصويرها.

هاو فان، EAP698، فيتنام

أصحاب  من  المشورة  طلب  خالل  من  معينين  أفراد  مع  مشاكلي  مع  تعاملت 
وذرائع  والتشويش  واألكاذيب  المشاكل  معهم  ناقشت  بهم.  الموثوق  المصلحة 
تكون  ما  عادة  وكانت  "محلية"،  حلول  ُعرضت  ثم  ومن  المال.  على  الحصول 

مناسبة.
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We faced unforeseeable delays and obstacles at almost every step of the way, 
waiting for months to even get permission from the Central Library to serve as 
our local host institution. In the case of one participating institution, even after 
receiving written permission to access and digitise a collection, they did not give 
us physical access to the collection till almost a whole year after we received the 
permission.

The biggest disappointment was the en masse withdrawal of a family archive we 
initially persuaded to work with us. It is difficult to see how we can overcome 
the basic fear these families seem to share of the political repercussions to 
themselves of making their private holdings publicly available. However, we 
also faced a lot of resistance from institutions who were afraid that digitising 
their collections and making them available at the Central Library would make 
their own collections redundant and reduce the incentive for potential visitors 
to come to their institutions. These kinds of attitudes are a real obstacle to 
digitising and disseminating endangered materials in our country of work.

Obtaining permission from the Government to document the paintings was 
very difficult and even with the permission, a lot of restrictions were placed 
upon us. The Hindu Religious and Charitable Endowments Department of 
Tamil Nadu Government (HR&CE) and the Archaeological Survey of India 
(ASI) are the controlling authorities of the Hindu temples and monuments of 
Tamil Nadu. Even though we obtained permission from them, in the case of a 
particular temple it was very difficult to enter with our equipment because the 
temple is under the control of local police; we had to wait to get the permission 
from the official in charge on a daily basis by writing fresh letters and attaching 
ID proofs.

N Murugesan EAP692, India

شهوًرا  وانتظرنا  تقريبًا،  خطوة  كل  في  متوقعة  غير  وعقبات  تأخيرات  واجهنا 
فقط من أجل الحصول على إذن المكتبة المركزية من أجل أن نعمل بها بوصفها 
المؤسسة المضيفة المحلية. في حالة إحدى المؤسسات المشاركة، حتى بعد تلقي 
إذن كتابي للوصول إلى مجموعة معينة ورقمنتها، لم يمنحونا حق الوصول الفعلي 

إلى المجموعة إال بعد مرور عام كامل تقريبًا على تلقينا اإلذن.

قد  كنا  التي  العائالت  إحدى  ألرشيف  الجماعي  السحب  هو  اإلحباطات  أكبر  كان 
على  التغلب  يمكننا  كيف  نرى  أن  الصعب  من  معنا.  بالعمل  البداية  في  أقنعناها 
السياسية  التداعيات  من  تتشاركه  العائالت  هذه  أن  يبدو  الذي  األساسي  الخوف 
مقاومة  أيًضا  واجهنا  ذلك،  ومع  للجمهور.  الخاصة  ممتلكاتها  إتاحة  عن  الناتجة 
كبيرة من المؤسسات التي كانت تخشى أن تؤدي رقمنة مجموعاتها وإتاحتها في 
للزوار  الحافز  وتقليل  قيمة  بال  الخاصة  مجموعاتها  جعل  إلى  المركزية  المكتبة 
المحتملين للقدوم إلى مؤسساتهم. تشكل هذه األنواع من المواقف عقبة حقيقية 

أمام رقمنة المواد المهددة باالندثار ونشرها في بلد عملنا.

كان الحصول على إذن من الحكومة لتوثيق اللوحات أمًرا صعبًا للغاية، وحتى بعد 
الحصول على اإلذن، فرضت الكثير من القيود علينا. تعتبر إدارة األوقاف الدينية 
والخيرية الهندوسية التابعة لحكومة تاميل نادو )HR&CE( والمسح األثري للهند 
)ASI( السلطتان المسيطرتان على المعابد واآلثار الهندوسية في تاميل نادو. على 
الرغم من أننا حصلنا على إذن منهما، في حالة معبد معين، كان من الصعب جًدا 
الدخول بمعداتنا ألن المعبد يخضع لسيطرة الشرطة المحلية؛ كان علينا االنتظار 
جديدة  رسائل  كتابة  طريق  عن  يومي  بشكل  المسؤول  من  إذن  على  للحصول 

وإرفاق إثباتات الهوية.

ن موروِجسان، EAP692، الهند
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االتصال والشراكات محلًيا

االتصال المحلي هو عنصر أساسي في مشروعات برنامج األرشيفات المهددة 
باالندثار، وهو ضروري للغاية على العديد من المستويات. في أبسط صوره، 
يتضمن ببساطة الحوار مع مالكي المواد المراد رقمنتها. وبشكل أكثر شمواًل، 
المشروعات من خالل  العديد من  أثريت  أكثر جوهرية، وقد  االتصاالت  تكون 
المشاركة مع المنظمات المحلية واألفراد. بعض النقاط التي يجب أخذها في 
االعتبار مذكورة أدناه، والموضوع ذو صلة وثيقة ببعض المسائل األخرى التي 

تلي في هذا الفصل، والمتعلقة باالتصاالت والموظفين والتوعية.

اختر من تثق به. حاول فعل ذلك من خالل الحصول على عدة وجهات 	 
نظر محلية.

أنت وافد، ربما "ضيف". تصرف بلباقة واحترام، وانتبه لما تقول!	 

تحل بمنظور موضوعي: قد يكون المشروع محوريًا بالنسبة لك، لكنك 	 
لست مركز الكون بالنسبة لآلخرين. لديهم شواغل يومية قد تبدو رقمنة 

المخطوطات بالمقارنة بها غير مهمة وتجريدية تماًما.

للمشاكل المحلية حلول محلية.	 

إدارة التوقعات

من البداية، وطوال المشروع، من المهم أن يكون نطاق مشروعك مفهوًما بوضوح 
- سواء في عقلك أو أثناء التواصل مع اآلخرين. يجب أن تدار التوقعات من البداية، 

وهذا هو مفتاح بناء الثقة والحفاظ عليها.

كن واضحا بشأن أهداف مشروعك وكيف ستحققها.	 

كن واضًحا بنفس القدر بشأن حدود مسئوليتك - بعبارة أخرى، ما لن تفعله.	 

ال تقدم وعوًدا ال تستطيع الوفاء بها.	 

عند االقتضاء، أكد على المسؤولية المحلية لرعاية المواد وتنظيمها. عند وصول 	 
بعض المشروعات، تقابل توقًعا بأنها ستحل جميع مشاكل التخزين والحفظ 
على المدى الطويل. وبالمثل، في بعض المستعمرات السابقة، هناك اعتقاد 
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Figure 43. EAP334, Digital preservation of Wolof Ajami manuscripts of 
Senegal. Photo © Fallou Ngom, CC BY 4.0.

There may be many obstacles, unclear processes and ‘ways of doing things’ that 
will be very unfamiliar. These can take up a good deal of your energy, and 
while reflecting on how to address them is very important, it is also of benefit to 
discuss the issues with trusted local friends […] Local solutions to local issues 
can be revealing and appropriate, and sharing problems also helps to limit the 
stress.

Graeme Counsel, EAP187, EAP327, EAP608, Guinea

Keep your opinions to yourself. This is especially true in small communities. 
Be aware that if you make a critical comment about somebody, there is a good 
chance they are a relative or friend of the person to whom you are talking!

Availability of the people was another issue. Most of the people were farmers 
so it was difficult to meet with them when they had to go for cultivation or 
harvesting. In such times we had to go to meet with them very early in the 
morning to at least get the permission to photograph the manuscripts.

Stephen Morey and Poppy Gogoi, EAP373, Assam

شكل EAP334 .43، الحفظ الرقمي لمخطوطات ولوف عجمي في 

.CC BY 4.0 ،السنغال. الصورة © فالو نجوم

التي  األمور«  فعل  »وطرق  الواضحة  غير  والعمليات  العقبات  من  العديد  هناك  يكون  قد 
ستكون غير مألوفة تماًما. ويمكن لها أن تستهلك قدًرا كبيًرا من طاقتك، وبينما يعد التفكير 
في كيفية معالجتها أمًرا مهًما للغاية، فمن المفيد أيًضا مناقشة المشكالت مع األصدقاء 
كاشفة  المحلية  للمسائل  المحلية  الحلول  تكون  أن  يمكن   ]...[ بهم  الموثوق  المحليين 

ومناسبة، كما تساعد مشاركة المشكالت أيًضا في الحد من التوتر.

جرايم كاونسل، EAP608 ،EAP327 ،EAP187، غينيا

احتفظ بآرائك لنفسك. ينطبق هذا المبدأ بشكل خاص في المجتمعات الصغيرة. اعلم أنه 
إذا أدليت بتعليق نقدي حول شخص ما، فهناك احتمال ال يستهان به أن يكون قريبًا أو 

صديًقا للشخص الذي تتحدث إليه!

كان توافر الناس قصة أخرى. كان معظم الناس مزارعين لذلك كان من الصعب مقابلتهم 
الذهاب  علينا  كان  األوقات  هذه  مثل  في  الحصاد.  أو  للزراعة  الذهاب  عليهم  كان  عندما 
إذن  على  الحصول  األقل من  على  نتمكن  الصباح حتى  مبكر جًدا من  للقائهم في وقت 

لتصوير المخطوطات.

ستيفن موري وبوبي جوجوي، EAP373، آسام
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التي  السجالت  عمليات حماية  بتمويل  ملزمة  القديمة  اإلمبريالية  القوى  بأن 
أنشأتها. ويمثل ذلك مشكلة خاصًة للمشروعات في المستعمرات البريطانية 

السابقة، بسبب ارتباط البرنامج بالمكتبة البريطانية.

الوافدين 	  أن  اعتبر  التي  الوعود  ذلك  بما في  الماضية،  اإلخفاقات  قد "ترث" 
اآلخرين قد أخلفوها.

بالمثل، قد تكون مصدًرا للغموض الكامل! ما قد يكون واضًحا لك يمكن أن 	 
لشرح  الحاالت، كن مستعًدا  هذه  مثل  في  اآلخرين.  على  تماًما  يكون جديًدا 

عملك من المبادئ األولى، بما في ذلك سبب كونه ذا قيمة.

عند إبرام العقود مع الشركاء الدوليين، حاولنا أن نكون محددين بشأن نتيجة كل 
مشروع. في معظم الحاالت، حددنا كمية العناصر الرقمية التي كان من المتوقع أن 

يسلمها شركاء المشروع. كما ضمنّا جدواًل زمنيًا لكل مشروع.

هاو فان، EAP698، فيتنام

من الجيد الحصول على نبذة عامة عن توقعات األشخاص من المشروع ومعرفة ما 
إذا كانوا سعداء بما يتم إنجازه.

أظهرنا لهم البيانات الوصفية )الميتاداتا( التي كنا نعدها إلقناعهم بأن المخطوطات 
عائالتهم  وتفاصيل  أسماءهم  أن  لتطمينهم  هذا  كان  الئق.  في سجل  تحفظ  سوف 
ستسجل كمالكي المخطوطات وأننا ال نتكسب بأي شكل من استخدام المخطوطات.

ستيفن موري وبوبي جوجوي، EAP373، آسام
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The project’s most tragic find was several earlier instances of chiefly families 
loaning their historical documents to historical researchers, only to never have 
these documents returned. This malpractice at times made our own project 
difficult, as from the start we entered a toxic situation where our team of 
genuine and honest researchers, following a strict code of research ethics, were 
immediately suspected, thanks to the misdeeds of earlier ‘researchers’. Families 
were put at ease not only by the EAP’s policies of not removing materials from 
custodians but also by the very name of the British Library.

Kyle Jackson, EAP454, India

There was a sense that ‘this had all been done before without success’. I was 
regularly told that every project with the archives had either failed or eventually 
lost momentum. This meant there was already doom and gloom about this 
project’s potential for success. 

There also seemed to be a belief that ‘someone else would fund the archive 
development’ and not the local government. It was difficult to convince the local 
departments who managed the archives that this was not going to happen, as 
was trying to get them to understand that the archives needed better care and 
greater public access.

Be sure also to teach the abstract and historical reasons why preserving this data 
is so important. Once your partners understand this, they will be more likely to 
be consistent and to persevere through longer projects.

David LaFevor, EAP843, Cuba

كبيرة  لعائالت  سابقة  حاالت  عدة  هو  للمشروع  مأساوية  األكثر  االكتشاف  كان 
هذه  أدت  قط.  لهم  يردوها  لم  تاريخيين  لباحثين  التاريخية  وثائقها  أعارت 
الممارسة السيئة إلى تصعيب مشروعنا في بعض األحيان، حيث زج بنا منذ البداية 
في موقف سام ومعقد حيث كان فريقنا من الباحثين الشرفاء والصادقين الذين 
يتبعون مدونة صارمة ألخالقيات البحث موضًعا للشك على الفور بسبب األفعال 
السيئة التي ارتكبها "الباحثون" السابقون. جرى تطمين العائالت ليس فقط من 
خالل سياسات برنامج األرشيفات المهددة باالندثار المتمثلة في عدم أخذ المواد 

من األوصياء عليها، ولكن أيًضا من خالل اسم المكتبة البريطانية ذاته.

كايل جاكسون، EAP454، الهند

أخبروني  بالفشل".  األمر  وانتهى  قبل  من  هذا حدث  "كل  بأن  هناك شعور  كان 
بانتظام أن كل المشروعات ذات الصلة باألرشيفات إما فشلت أو انتهى بها المطاف 
بفقدان الزخم. وهذا يعني أنه كان هناك بالفعل أجواء سوداوية تحيط بإمكانية 

نجاح هذا المشروع.

وليس  األرشيف"  تطوير  سيمول  آخر  "شخًصا  بأن  اعتقاًدا  هناك  أن  أيًضا  بدا 
الحكومة المحلية. كان من الصعب إقناع المصالح الحكومية المحلية القائمة على 
إدارة األرشيفات بأن هذا لن يحدث، وكان هذا هو الحال نفسه عند محاولة إقناعهم 

بأن األرشيفات بحاجة إلى رعاية أفضل وإتاحتها بشكل أكبر للجمهور.

الحفاظ على هذه  التي تجعل  المجردة والتاريخية  أيًضا من شرح األسباب  تأكد 
سيتسمون  األرجح  فعلى  ذلك،  شركاؤك  يفهم  أن  بمجرد  للغاية.  مهًما  البيانات 

بالمزيد من االتساق والمثابرة عبر المشروعات األطول.

ديفيد الفيفور، EAP843، كوبا
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المشروع.  تأخير  أو  فهم  سوء  حدوث  إلى  لوجه  وجهاً  التفاعل  غياب  يؤدي  قد 
الدولية  التعاونية  المشروعات  في  السفر  ميزانية  تضمين  المهم  من  وبالتالي، 
في  ذلك  يكون  أن  ويفضل  المشروع،  مديري  بين  الفعلية  االجتماعات  لتمويل 
فعالية  أكثر  المشروع  بين شركاء  التواصل  يصبح  المشروع.  من  مبكرة  مرحلة 

بكثير بعد هذا االجتماع.

هاو فان، EAP698، فيتنام

نظًرا ألن البريد اإللكتروني أصبح الوسيلة الرئيسية لالتصال في أماكن العمل في 
العالم الغربي اليوم، فمن السهل علينا أن ننسى أن العديد من األشخاص في أنحاء 

أخرى من العالم ما زالوا يفضلون التواصل عبر الهاتف أو وجًها لوجه.

هاو فان، EAP698، فيتنام

كانت بعض المواقع نائية للغاية؛ كانت كوبيدو، شوكو )كولومبيا( إحدى أصعب 
لبدائية  نظًرا  دائًما تحديًا  العمل في كوبا  يمثل   ]...[ إليها  الوصول  المناطق في 
الذين  األجانب  يواجهها  التي  السياسية  والصعوبات  لالتصاالت  التحتية  البنية 
يرغبون في القيام بهذا النوع من العمل. كما طرحت مشروعات البرازيل عدًدا من 

الصعوبات الناجمة عن البعد.

ديفيد الفيفور، EAP843، كوبا

بعد تدريب الموظفين والمتطوعين، أصبح االتصال بي متاًحا عبر البريد اإللكتروني 
لثالثة  امتد  الذي  التجريبي  المشروع  األخرى خالل  اإلنترنت  وسكايب ومنتديات 

أشهر وذلك لتقديم المساعدة والمشورة عند الضرورة.

نايجل سادلر، EAP769، مونتسيرات

جميع  حل  من  هو  والمرونة  والمثابرة  بالصبر  تحلى  الذي  المشروع  فريق  كان 
المشكالت المذكورة بشكل فعال. كان مفتاح التعامل مع هذه المشكالت هو تضمن 
فريق المشروع لعالمين من عرقية تشام، وهما شخصان مبجالن للغاية في أوساط 
العرقية  نفس  من  أيًضا  الفريق  في  آخرون  أعضاء  هناك  كان  تشام.  مجتمعات 

ويتحدثون لغتها ويفهمون ثقافتها.

هاو فان، EAP698، فيتنام
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Communication
Good communication is critical, but achieving it is far from 
straightforward. There is no ‘one size fits all’ method of dialogue, and 
different cultures operate differently. And, while modern technology is 
the default in the Western world, it may be neither practical nor effective 
in other places.

 □ Establish a clear structure within the project team. Who is in 
charge? Who should be issuing instructions? And, for the people 
on the ground, who is their line manager or first point of contact?

 □ Email is the common medium for business communication in the 
Western world, but this is not always the case elsewhere. Face-to-
face meetings are often preferred or, failing that, conversations on 
the phone. Problems that are seemingly intractable often evaporate 
when you deal with somebody in person.

 □ If you do not speak the local language(s), make sure that the 
project engages somebody who does. Such people will not only 
help with the practical issue of dialogue, but will also understand 
the cultural dynamics of communication in that society. 

 □ When dealing with local stakeholders, hold as many face-to-face 
conversations as you can. Dialogue often becomes much harder 
and less efficient once you are at a distance.

 □ If managing staff remotely, set up an effective method for long-
term communication. 

Although it seems obvious, sometimes we tend to forget that people of 
different cultures communicate in different styles. A straightforward 
message from the perspective of an American may be perceived as 
insensitive by a person from Southeast Asia. We indeed came across a 
misunderstanding situation with a project partner when trying to urge 
them to meet the project deadline. When we sent the project partner an 
email informing them what might have happened with the funding if the 
project deadline was missed, it seemed that the partner interpreted the 
message as a threat to eliminate the funding and reacted quite negatively.

Hao Phan, EAP698, Vietnam

التواصل

التواصل الجيد أمر بالغ األهمية، لكن تحقيقه بعيد كل البعد عن السهولة. ال توجد 
طريقة نموذجية للحوار، وللثقافات المختلفة أساليب مختلف. وعلى الرغم من أن 
التكنولوجيا الحديثة أضحت اعتيادية في العالم الغربي، قد ال تكون عملية أو فعالة 

في أماكن أخرى.

أسس هيكاًل واضًحا داخل فريق المشروع. من هو المسؤول؟ من الذي يجب 	 
الموجودين على األرض، من هو  التعليمات؟ وبالنسبة لألشخاص  أن يصدر 

مديرهم المباشر أو نقطة االتصال األولى؟

البريد اإللكتروني هو الوسيلة الشائعة لالتصاالت التجارية في العالم الغربي، 	 
ولكن هذا ليس هو الحال دائًما في أماكن أخرى. غالبًا ما تفضل االجتماعات 
بدياًل.  الهاتفية  المحادثات  تأتي  ذلك،  تحقق  عدم  حالة  في  أو،  لوجه  وجًها 
التعامل مع شخص ما  التي تبدو مستعصية عند  المشكالت  غالبًا ما تتبخر 

شخصيًا.

يشرك 	  المشروع  أن  من  فتأكد  المحلية،  )اللغات(  اللغة  تتحدث  ال  كنت  إذا 
للحوار  العملية  المسألة  في  األشخاص  هؤالء  يساعد  لن  ذلك.  يفعل  شخًصا 
فحسب، بل سيفهمون أيًضا الديناميكيات الثقافية للتواصل في ذلك المجتمع.

من 	  ممكن  عدد  أكبر  اجِر  المحليين،  المصلحة  أصحاب  مع  التعامل  عند 
المحادثات وجًها لوجه. غالبًا ما يصبح الحوار أكثر صعوبة وأقل كفاءة عندما 

تكون بعيًدا.

للتواصل 	  المشروع عن بعد، فضع طريقة فعالة  العاملين في  إذا كنت تدير 
طويل األمد.

على الرغم من أن األمر يبدو واضًحا، فإننا أحيانًا ما ننسى أن أصحاب الثقافات 
ما  رسالة  إلى  أمريكي  شخص  ينظر  قد  مختلفة.  بأساليب  يتواصلون  المختلفة 
أنها تتسم  آسيا  بينما يرى شخص من جنوب شرق  بوصفها صريحة ومباشرة، 
في  شريك  مع  فهم  سوء  حالة  بالفعل  صادفنا  لقد  الحساسية.  وانعدام  بالبرود 
المشروع عندما حاولنا حثه على الوفاء بالموعد النهائي للمشروع. عندما أرسلنا 
الموعد  فات  إذا  للتمويل  يحدث  قد  بما  فيه  نخبره  إلكترونيًا  بريًدا  الشريك  لهذا 
النهائي للمشروع، بدا أنه قد فسر الرسالة على أنها تهديد بإلغاء التمويل وكان 

رد فعله سلبيًا تماًما.

هاو فان، EAP698، فيتنام
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 العاملون وإدارتهم

تعمل العديد من مشروعات برنامج األرشيفات المهددة باالندثار مع العاملين 
المحليين، الذين عادة ما يصبحون عنصًرا ال غنى عنه في نجاح المشروعات. 
إن إرث ما بعد المشروع من المعرفة والمهارات هو نتيجة طويلة األجل ذات 
قيمة كبيرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون إدارة العاملين معقدة، ويمكن أن تتفاقم 

المشاكل إذا كنت تحاول إدارة المشروع عن بعد من خالل مشغلين محليين.

المحلية 	  األجور  معدالت  تكون  ما  غالبًا  تدفعها.  التي  األجور  في  مليًا  فكر 
تدريب  أثناء  اإلجمالية.  ميزانيتك  من  بسيًطا  جزًءا  وتشكل  للغاية  منخفضة 
شخص ما، قد يصبح أكثر قابلية للتوظيف في مناحي الحياة األخرى. ال تفقد 

العاملين الموهوبين بسبب رفضك دفع بضعة جنيهات إضافية في اليوم.

على 	  تدريبك  صمم  العاملين.  تفقد  قد  جهدك،  قصارى  بذل  من  الرغم  على 
أساس االنتقال "المتسلسل" )أي من عنصر محلي إلى آخر( بعد مغادرتك.

العاملين. يجب 	  إلى وجهة نظرك في كفاءة  المهام  أن يستند تفويض  يجب 
ييسر  ذلك  ألن  اإلمكان،  قدر  مثالي  بشكل  التفويض  عملية  تجري  أن  عليك 
أعبائك، ومع  يقلل من  وأيًضا  بعد مغادرتك،  المهارات  إرث  إدارة  عملية  من 
ذلك، فإن إصالح األخطاء أو العمل الرديء يتطلب جهًدا غير متناسب. راجع 

بانتظام تقسيم العمل على مدار المشروع.

فيه 	  ويعرف  بالسلطة،  خالله  من  تحتفظ  قوي،  إداري  تسلسل  لوجود  رتب 
الجميع من هو المسؤول أمام من. اجعل شخًصا واحًدا مسؤواًل عن التدريب 
من  العديد  يقدم  حيث  المعاكس،  الموقف  تجنب  الالحقة:  المشورة  وتقديم 

األشخاص نصائح متناقضة.

في حالة إدارة العاملين عن بُعد، أعد نظاًما لتقارير مرحلية منتظمة، وحافظ 	 
رأس  على  البقاء  يمكنك  الطريقة،  وبهذه  مفتوحة.  االتصال  خطوط  على 

المشروع، كما لن يشعر العاملون بالعزلة أو أنهم متروكون على غير هدى.

ال 	  بانتظام، حتى  ذلك  افعل  إنشاؤه.  الجاري  الرقمي  المنتج  كثب  عن  راقب 
تتكرر أي أخطاء فنية على وثائق متعددة، وبحيث ياُلحظ أي تراٍخ بسرعة.

فكر في وسيلة "للتأثير" على العاملين المحليين. كيف يمكنك تجنب موقف 	 
أو جودة  عملهم  على وقت  أي سيطرة  دون  عليهم،  كلياً  معتمداً  فيه  تصبح 

المنتج؟
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This might be through control of money — for example by paying 
retrospectively on submission of satisfactory work. Alternatively, 
consider seconding staff who are employed by local government: 
these will have a line manager who is ‘on the spot’. At the end of 
the day, it is a balancing act. You must trust your staff, whereas a 
lack of faith, financial ransom or overbearing management will be 
potentially toxic to the working relationship.

Figure 44. EAP627, Staff training in Paraíba, Brazil.   
Photo © Courtney Campbell, CC BY 4.0.

Having a local team that can carry out the work effectively is essential 
for the success of an EAP project. Members of the project team should 
include people who belong to the communities that possess the target 
materials. These team members know best how to work with people 
in their communities and can overcome many challenges that might be 
very difficult for an outsider to solve. 

Hao Phan, EAP698, Vietnam

المثال عن طريق 	  على سبيل   - المال  في  التحكم  ذلك من خالل  يتسنى  قد 
انتداب  في  فكر  كبديل،  مرضي.  بشكل  العمل  تسليم  عند  الالحق  الدفع 
مباشر  مدير  لديهم  المحلية: سيكون  الحكومة  في  أصاًل  المعينين  العاملين 
التوازن. يجب  بتحقيق  األمر  يتعلق  المطاف،  نهاية  "يعمل من مكتبه". في 
أن تثق في موظفيك، ألن االفتقار إلى الثقة أو احتجاز المستحقات المالية أو 

اإلدارة المستبدة قد تكون ضارة بعالقة العمل.

الشكل EAP627 .44، تدريب الموظفين في بارايبا، البرازيل.

.CC BY 4.0 ،الصورة © كورتني كامبل

يعد وجود فريق محلي بإمكانه تنفيذ العمل بفعالية أمًرا ضروريًا لنجاح المشروع.  
يجب أن يشمل أعضاء فريق المشروع أشخاًصا ينتمون إلى المجتمعات التي تمتلك 
المواد المستهدفة. يعرف أعضاء الفريق هؤالء بشكل أفضل كيفية العمل مع األشخاص 
في مجتمعاتهم ويمكنهم التغلب على العديد من التحديات التي قد يكون من الصعب 

جًدا على شخص من الخارج تخطيها.

هاو فان، EAP698، فيتنام
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The team must include at least one person who is highly proficient in the use of 
technology. This person will ensure the work carried out meets the standards of 
EAP and help the team deal with emerging technical problems while working 
in the field. 

Hao Phan, EAP698, Vietnam 

I trained several people on how to use the equipment, how to digitise archives 
in the most effective way and how to handle the archive material to safeguard it. 
Some of these people have now trained further people to help in the continuing 
digitisation work post-project.

Nigel Sadler, EAP769, Montserrat

We wrote detailed ‘process notes’ as part of the training programme. These 
notes allowed the local staff to have material that reinforced their training, and 
which acted as a point of reference for anything about which they were unclear. 
It also allowed them to train others in a correct, structured fashion after our 
departure.

Andrew Pearson and Ben Jeffs, EAP596, Anguilla

Recently we have had to redo several family collections because the images were 
too small. Such mistakes are frequent because the locally trained staff are still 
not totally computer literate and sometimes do not know the difference. Despite 
repeated training sessions such mistakes occur and the digitisation needs to be 
extremely closely monitored.

Do not trust entirely that people are doing their job: check and recheck!

يجب أن يضم الفريق شخًصا واحًدا على األقل يتمتع بالبراعة الشديدة في استخدام 
البرنامج  معايير  يلبي  المنجز  العمل  أن  الشخص  هذا  سيضمن  التكنولوجيا. 
وسيساعد الفريق على التعامل مع المشكالت الفنية الناشئة أثناء العمل في الميدان.

هاو فان، EAP698، فيتنام

لقد دربت العديد من األشخاص على استخدام المعدات ورقمنة األرشيفات بالطريقة 
األكثر فعالية والتعامل مع مواد األرشيف لحمايتها. درب بعض هؤالء األشخاص 
بالفعل المزيد من األشخاص للمساعدة في أعمال الرقمنة المستمرة بعد المشروع.

نايجل سادلر، EAP769، مونتسيرات

التدريب.  برنامج  من  كجزء  الصلة  ذات  العمليات  عن  مفصلة  مالحظات  كتبنا 
سمحت هذه المالحظات للموظفين المحليين بالحصول على مواد عززت تدريبهم، 
وكانت بمثابة نقطة مرجعية ألي شيء لم يكن واضًحا تماًما لهم. كما سمحت لهم 

بتدريب اآلخرين بطريقة صحيحة ومنظمة بعد مغادرتنا.

آندرو بيرُسن وبن جيفس، EAP596، أنجويال

اضطررنا مؤخًرا إلى إعادة العمل الخاص بعدة مجموعات عائلية ألن الصور كانت 
غير  يزالون  ال  محليًا  المدربين  الموظفين  ألن  متكررة  األخطاء  هذه  جًدا.  صغيرة 
ملمين بالكمبيوتر تماًما وأحيانًا ال يعرفون الفرق. على الرغم من الدورات التدريبية 

المتكررة، تحدث مثل هذه األخطاء ويجب مراقبة الرقمنة عن كثب.

ال تثق ثقة عمياء في أن األشخاص يقومون بعملهم: تحقق مرة واثنتين وثالث!
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I was amazed at the high level of technical understanding of digital systems that 
some of the quite young employees had. We learned from this ‘digital youth’.

Martin Jürgens, EAP086, EAP177, EAP326, Laos

Figure 45. EAP524, Historic doodles.  
It is not only modern staff who have the potential to become bored and 
distracted, as evidenced by this seventeenth-century East India Company 
document from St Helena. Photo © Andrew Pearson, CC BY 4.0.

التقني لألنظمة الرقمية الذي تحلى به  العالي للفهم  لقد اندهشت من المستوى 
بعض الموظفين الشباب. لقد تعلمنا من هذا "الشباب الرقمي".

مارتن يورجنز، EAP326، EAP177،EAP086 ، الوس

الشكل EAP524 .45، شخبطات تاريخية.

ال يقتصر الشعور بالملل والتشتت على الموظفين المعاصرين وحسب، 

كما يتضح من وثيقة شركة الهند الشرقية التي تعود إلى القرن السابع 

.CC BY 4.0 ،عشر من سانت هيلينا. الصورة © آندرو بيرُسن
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المال

من  للعديد  وفًقا  ولكن،  المشروع.  قلب  في   - المالية  واإلدارة   - المال  يقع 
معه.  التعامل  في  المسائل  أصعب  من  يكون  ما  غالبًا  المنح،  على  الحاصلين 
من المحتمل أيًضا أن يكون أحد أكثر األشياء إجهاًدا، خاصة عند توزيع مبالغ 

كبيرة من المال على أطراف ثالثة.

احتفظ بسجالت مفصلة لجميع النفقات مهما كانت تافهة. إذا لم تسجلها، 	 
قد تؤدي النفقات الصغيرة بال إيصاالت في النهاية إلى زيادة "الفجوات" 

الكبيرة في حساباتك.

حدث حساباتك بانتظام. ال تعد إلى المنزل بحقيبة كبيرة من اإليصاالت 	 
وتتوقع أن تتذكر كل تفاصيل المبالغ التي أنفقت، وكيف أنفقت!

دفتر 	  احمل  األمر،  لزم  إذا  اإليصاالت.  من  ممكن  قدر  أكبر  على  احصل 
إيصاالت خاص بك واطلب من البائعين تعبئته.

كن على علم بمتطلبات المحاسبة لمؤسستك المضيفة. إذا لم تلتزم بها، قد 	 
تجد أنه ال يمكنك استرداد كل ما أنفقته ويمكن أن ينتهي بك األمر بالدفع 
شخصيًا من جيبك. ينطبق هذا األمر باألخص على النفقات الصغيرة غير 

الموثقة بإيصاالت أثناء السفر.

األفراد  بعض  هناك  كان  للمشروع،  المتحمسين  من  الكثير  هناك  كان  بينما 
الذين كانوا مصممين على تعطيل تقدمه في كل فرصة. في أكثر من  الرئيسيين 
مناسبة تعرضت للكذب. كانت هناك ادعاءات مثل تعطل المعدات أو عدم الحصول 
التي تحتوي  المساعدة  الغرفة  إن  قيل  الالزم ألرشفة مواد معينة، كما  اإلذن  على 
على مواد المشروع "غير موجودة"، وعادة ما كانت مهمة األرشفة الضخمة التي 
كنت بصددها تُرفض بحجة أنه من المستحيل إكمالها. لم أستطع أن أستوعب مثل 
هذا العناد والعرقلة )والوقاحة في الكثير من األحيان(، حتى توصلت إلى استنتاج 
مفاده أن مشروعي لم يقدم ألفراد معينين مميزات مالية كافية. أعتقد  أن المجموعة 
األرشيفية ظلت دون أرشفة لفترة طويلة، على الرغم من تعيين معدات وموظفين 
محددين للمهام، نظًرا ألن المديرين الرئيسيين ينتظرون "المشروع الكبير" الذي 

سيأتي، بميزانية مربحة مناسبة.
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for everything you’ve spent and could end up personally out-of-
pocket. This is particularly true in respect of small unreceipted 
outlays while travelling.

 □ When transferring large sums to third parties, make sure that there 
is a clear audit trail. Write or email to inform them that the funds 
have been transferred; ask that they confirm receipt.

 □ The vast majority of people with whom you deal will be honest 
and scrupulous. However, be aware that corruption does exist 
and in some places is endemic. Where this is a concern, make sure 
you understand as much as possible about the situation you are 
dealing with. Again, having an audit trail is critical. 

 □ Foreign money transfers might well be new to you and parting 
with large sums by ‘Forex’ may be stressful. At the most basic 
level, you may not be confident about the transfer process: am I 
doing this right? have I been given the correct account details? 
More fundamentally, as noted above, you may be worried about 
losing the money to a potentially corrupt individual or system. In 
both these scenarios, consider an initial ‘test’ transfer. Make sure 
the funds arrive safely and are correctly assigned. Similarly, rather 
than sending a single lump sum (e.g. for staff wages), send a series 
of incremental payments, thus minimising your risk.

 □ As in so many other aspects, seek local advice and where possible 
draw on the experience of others who have worked in the same 
region or country.

A major cause of disagreement often concerns money. In order to avoid 
any misunderstanding, a written contract should precede any exchange. 
Any financial agreement should be written down and signed by all 
parties concerned, including witnesses.

Michael Gervers, EAP 254, EAP340, EAP526, EAP704, Ethiopia

تدقيق 	  من وجود مسار  تأكد  ثالث،  إلى طرف  كبيرة  مبالغ  تحويل  عند 
بأن  إلبالغها  إلكترونية  رسالة  أو  خطابًا  المتلقية  للجهة  اكتب  واضح. 

األموال قد حولت؛ واطلب منهم تأكيد االستالم.

الغالبية العظمى من األشخاص الذين ستتعامل معهم سيتسمون بالصدق 	 
في  مستشٍر  وأنه  موجود  الفساد  أن  تدرك  أن  يجب  ذلك،  ومع  واألمانة. 
اإلمكان  قدر  فهمك  من  تأكد  األمر،  هذا  من  تخوفك  عند  األماكن.  بعض 
بالغ  أمر  تدقيق  مسار  وجود  أخرى،  مرة  معه.  تتعامل  الذي  للموقف 

األهمية.

قد تكون تحويالت األموال األجنبية جديدة عليك وقد يشكل إرسال مبالغ 	 
كبيرة عبر "فوركس" أمًرا ضاغًطا. على المستوى األساسي، قد ال تكون 
أعطوني  هل  صحيح؟  بشكل  هذا  أفعل  هل  التحويل:  عملية  من  واثًقا 
تفاصيل الحساب الصحيحة؟ على مستوى أعمق، كما هو مذكور أعاله، 
قد يساورك القلق بشأن خسارة األموال لحساب فرد أو نظام يحتمل أن 
يكون فاسًدا. في كال السيناريوهين، فكر في تحويل "اختباري" مبدئي. 
تأكد من وصول األموال بأمان ومن تخصيصها بشكل صحيح. وبالمثل، 
بدالً من إرسال مبلغ مقطوع واحد )على سبيل المثال ألجور العاملين(، 

أرسل سلسلة من المدفوعات اإلضافية، وبالتالي تقلل من مخاطرتك.

كما هو الحال في العديد من الجوانب األخرى، اطلب المشورة المحلية، 	 
وحيثما أمكن استفد من خبرة اآلخرين الذين عملوا في نفس المنطقة أو 

البلد.

غالبًا ما يتعلق السبب الرئيسي للخالف بالمال. من أجل تجنب أي سوء فهم، يجب 
اتفاقية مالية وتوقيع جميع  المكتوب أي تبادل. يجب تدوين أي  العقد  أن يسبق 

األطراف المعنية عليها، بما في ذلك الشهود.

مايكل جرفرز، EAP704 ،EAP526 ،EAP340 ،EAP254، إثيوبيا
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في  الوثائق  بتصوير  لنا  السماح  في  للغاية  مترددين  المخطوطات  كان أصحاب 
البداية، بينما اعتبرت اإلدارة المحلية المشروع شكالً من أشكال السرقة. ال يزال 
هناك اعتقاد في البلدة بين البعض أنه عندما يقوم فريق البرنامج بعمله الخاص 
بالرقمنة، فإنهم يبيعون الصور مقابل الكثير من المال، وال يعود أي شيء من ذلك 

إلى مالكي المخطوطات.

إذا لم تكن إثيوبيًا، فستعتبر ثريًا، وبالتالي كن مستعًدا لمطالبتك بالدفع باستمرار. 
نظافة  لعاملة  إكراميات  تركت  إذا  التقدير  بعين  إليك  سينظر  نفسه،  الوقت  في 
والذين  ستصادفهم  الذين  اآلخرين  العمال  من  والعديد  الفندق  وخادم  الغرف 
يعيشون على رواتب هزيلة. يجب أيًضا تقدير سائقك طويل المدى لحفاظه على 
البنزين/  محطة  في  إكرامية  إلعطاء  حاجة  توجد  ال  أخرى،  ناحية  من  حياتك. 

الغاز، أو في سيارات األجرة. في المطاعم 5٪ تكفي.

مايكل جيرفرز، EAP704 ، EAP526،EAP340 ،254 EAP، إثيوبيا

تلقى مشروعنا الدرس األصعب من اإلشراف المالي. ال يعني تحويل مبالغ كبيرة 
أمر  وهذا  بأمانة،  سيتصرفون  المسؤولين  أن  رسمية  حسابات  إلى  األموال  من 
خطير بشكل خاص في المناطق التي تنتشر فيها هذه التحويالت الكبيرة، والتي 
سياسيون  يشتهر  بالجملة.  والتحويالت  األجور  بين  كبيًرا  فيها  التفاوت  يكون 
السهل،  الكسب  روح  أن  ويبدو  بالفساد.  المحلية  الشركات  من  والعديد  بعينهم 
مع األسف الشديد، قد تسللت إلى حد ما إلى الجامعات التي تديرها الدولة أيًضا.

ال يزال انعدام الثقة في نوايانا أمًرا يتعين علينا التعامل معه يوميًا. ولكن تقديمنا 
لمبالغ صغيرة يوميًا لمالكي المخطوطات أثناء عملنا على وثائقهم يساعد في هذا 

الصدد.

إلى مواطن  إذا عهدت بممتلكات من أي نوع  العمل بالصداقة.  ال تساوي عالقة 
جميع  توقيع  مع  إعادتها  بشأن  مكتوب  اتفاق  على  الحصول  من  فتأكد  محلي، 

األطراف عليه، بما في ذلك الشهود.
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Outreach and publicity
This section concerns peripheral activities that may occur: local liaison, 
outreach, and publicity. These are practically useful to the project, but 
are also highly rewarding. Indeed, many grant holders have found 
this to be the highlight of the project. Grant holders have engaged 
with schools and local societies, while others have reached out into the 
broader community. When carrying out this outreach, it is important to 
be even-handed with competing media outlets.

Figure 46. EAP051, BBC World Service radio programme on the 
importance of Bamum manuscripts, Cameroon.   
Photo © Konrad Tuchscherer, CC BY 4.0.

Publicise, publicise, publicise. The mission of the EAP is inherently 
attractive, and even more so amongst more localised people who 
are intensely interested in their historical identity or identities. Local 
universities and colleges jumped on every offer we made to teach their 
undergraduates about our digitisation project and the ‘future of history’.

Kyle Jackson, EAP454, India

االنتشار والدعاية

االتصال  المشروع:  هامش  على  تحدث  قد  التي  باألنشطة  القسم  هذا  يتعلق 
المحلي، واالنتشار، والدعاية. هذه األنشطة مفيدة عمليًا للمشروع، ولكنها أيًضا 
ُمرضية للغاية على المستوى الشخصي. في الواقع، وجد العديد من الحاصلين 
على المنح أن هذه الجزئية كانت أهم ما يميز المشروع. ارتبط أصحاب المنح 
بالمدارس والمجتمعات المحلية، بينما تواصل آخرون مع المجتمع األوسع. عند 
اإلعالم  مع وسائل  منصًفا  تكون  أن  المهم  من  االنتشار،  من  النوع  هذا  تنفيذ 

المتنافسة.

 

 

 

 

الشكل EAP051 .46، برنامج على إذاعة البي بي سي العالمية عن أهمية 

.CC BY 4.0 ،مخطوطات باموم، الكاميرون. الصورة © كونراد توشيرير

انتشر، انتشر، انتشر. مهمة برنامج األرشيفات المهددة باالندثار جذابة بطبيعتها، 
يهتمون  والذين  المحلي،  لمحيطهم  انتماًء  األكثر  األشخاص  بين  جاذبيتها  وتزيد 
بشدة بهويتهم أو هوياتهم التاريخية. اغتنمت الجامعات والكليات المحلية كل فرص 

العروض التي قدمناها لتعليم طالبها بشأن مشروع الرقمنة و"مستقبل التاريخ".

كايل جاكسون، EAP454، الهند
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شارك في األحداث المحلية إن أمكن، حتى لو لم تكن ذات صلة بمشروعك. سيمنحك 
ذلك فرصة رائعة ليس فقط للترويج لمشروعك ولكن أيًضا لمقابلة أشخاص قد 
عطلتي  في  المطاعم  أحد  في  الغداء  إلى  ُدعيت  المساعدة.  على  قادرين  يكونون 
األسبوعية األولى، ولكن في طريق العودة، توقف السائق عند منزل أحد األصدقاء 
حيث كان هناك حفل مشروبات غير رسمي. انتهى بي األمر بالتحدث مع أعضاء 
اللجنة في منظمة محلية، وكانوا سعداء بسرد تجاربهم في العيش في مونتسيرات 
االجتماعات  في  الظهور  في  أنفسهم  األشخاص  هؤالء  استمر  ثم  الطفولة.  منذ 

الرسمية لذلك تمكنّا من التحدث عن الكثير من األشياء.

نايجل سادلر، EAP769، مونتسيرات

إلى  التقديمية  العروض  أحد  بعد  أنه  هو  لنا  مفاجأة  أكبر  مثل  الذي  اإلنجاز  كان 
مجلس البلدة، تلقينا تبرعات عبارة عن العديد من الصناديق من مواد المجموعات 
والعمدة  والمؤرخ  المؤلف  سندويا،  لماريانو  الكاملة  المجموعة  وشملت  الخاصة. 
وثائق  على  تحتوي  ولكنها  اآلن،  حتى  المجموعة  هذه  تُجرد  لم  لكالوتو.  السابق 
أما  لسندويا.  قبل  من  منشورة  غير  مخطوطات  إلى  باإلضافة  أصلية  أرشيفية 
اختفت  تاريخية  جمعية  أعضاء  من  مقدمة  أغلبيتها  في  فكانت  األخرى  التبرعات 
اآلن. كان بعضها من مجموعات خاصة، في حين أن البعض اآلخر كان عبارة عن 
مواد مأخوذة من أرشيف كالوتو في عام 2004 بعد أن أضرم أحد موظفي البلدة 

النار عن عمد في المجموعة األرشيفية، التي كانت في حالة إهمال تام.

توماس ديش أوبي، EAP650، كولومبيا

كجزء من بحثنا عن الوثائق المحفوظة لدى األفراد، عقدنا فعالية "يوم الرقمنة"، 
مع  والصحف،  اإلذاعة  في  الفعالية  عن  أُعلن  الوطنية.  المكتبة  استضافتها  التي 
في  يرغبون  عائلية  أو صور  وثائق  أي  المحليين إلحضار  للسكان  الدعوة  توجيه 
هناك  كان  المتفرقات،  من  الكثير  بين  ومن  ممتازة،  االستجابة  كانت  مشاركتها. 
التي ال تزال عالقة  المجموعة  العادية. كانت  المثيرة لالهتمام وغير  المواد  بعض 
تنافس  رياضي  وهو  باكيت"(،  "راس  )الملقب  ديفيس  تريفور  ملك  ذهني  في 
لبالده في البطوالت اإلقليمية والعالمية. أحضر صوًرا فوتوغرافية ومقتطفات من 
الصحف امتدت طوال حياته المهنية، فما كان منا إال أن صورناها، وصورها اآلن 
جزء من أرشيف الجزيرة. من الناحية العملية، لم يكن ليوم الرقمنة أية صلة بنطاق 
مشروعنا األساسي، ولكن كوسيلة الجتذاب اهتمام الجمهور وإظهار ما كنا نفعله، 

كان ال يقدر بثمن.
آندرو بيرُسن وبن جيفس، EAP596، أنجويال
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The project should also focus on the benefit of the community. The support of 
the community is very necessary in the smooth running of the project and this is 
possible only when they realise that they are also going to benefit from project 
work.

Stephen Morey and Poppy Gogoi, EAP373, Assam

Make as much use of local media as you can. The EAP project in Montserrat was 
covered in the local newspapers before and after my visit to Montserrat and I 
also took part in a radio interview to outline the work and answered queries 
from listeners. I also got invited onto another radio show to talk about the 
First World War research I had done on Montserrat which allowed me again to 
promote the EAP and the possible uses of archives. 

Nigel Sadler, EAP769, Montserrat

Figure 47. EAP596, Newspaper cuttings photographed 
as part of the Anguilla EAP’s ‘Digitisation Day’.   
Photo © Andrew Pearson, CC BY 4.0.

يجب أن يركز المشروع أيًضا على الفائدة العائدة على المجتمع. يعد دعم المجتمع 
ضروريًا جًدا في اإلدارة السلسة للمشروع وهذا ممكن فقط عندما يدركون أنهم 

سيستفيدون أيًضا من عمل المشروع.

ستيفن موري وبوبي جوجوي، EAP373، آسام

المحلية في مونتسيرات  الصحف  اإلمكان. غطت  قدر  المحلي  اإلعالم  استفد من 
باالندثار قبل زيارتي لمونتسيرات وبعدها،  المهددة  األرشيفات  مشروع برنامج 
استفسارات  على  واإلجابة  العمل  لتوضيح  إذاعية  مقابلة  في  أيًضا  شاركت  كما 
الحرب  أبحاث  عن  للحديث  آخر  إذاعي  برنامج  إلى  أيًضا  ُدعيت  المستمعين. 
العالمية األولى التي أجريتها على مونتسيرات مما سمح لي مرة أخرى بالترويج 

للبرنامج واالستخدامات المحتملة لألرشيفات.

نايجل سادلر، EAP769، مونتسيرات

الشكل EAP596 .47، قصاصات من الصحف صورت 

كجزء من فعاليات "يوم الرقمنة" الذي عقده برنامج 

األرشيفات المهددة باالندثار في أنجويال.

.CC BY 4.0 ،الصورة © آندرو بيرُسن






